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 في  المستهلكة الطاقة وهذه .اإلنترنت عبر أخرى أنشطة وأداء الكتب وتحميل الفيديو مقاطع بث من الويب مستخدمي لتمكين الطاقة من الكثير البيانات مركز يستهلك
 .نووية طاقة محطة 30 لتشغيل المستهلكة الطاقة نفس تقريبًا  هي العالم أنحاء جميع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

-دراسة حالة-  

؟مراكز البياناتلتي تستخدمها الطاقة ا مقدارما   

 أفكار وقضايا ذات صلة

ذات صلة قطاعات  

 الطاقة المتجددة

 حول البيانات مراكز تستخدم األخضر، البيت لبيانات وفقًا
 .الكهرباء من واط مليار 30 أو جيجاوات، 30 حوالي العالم
 هذه ثلث من يقرب ما األمريكية البيانات مراكز وتمثل
 مراكز تشغيل يعد كما .تايمز نيويورك لتوقعات وفقًا ،النسبة

 الطاقة أو الرياح طاقة مثل المتجددة، الطاقة بمصادر البيانات
 .العالم مستوى على الطاقة لمشاكل واضًحا حلً  الشمسية،

 
 

,Data Power Google Apple, Microsoft  المصدر:

(2013). Energy Renewable with Centers 

 
 

. ما كمية الطاقة المستخدمة في مراكز البيانات؟1شكل رقم  



 

 

 
 

—الحاالت  —      

 
 

 

 مصادر من جيجاوات 1.2 من بالفعل مستمدة تستخدمها التي الطاقة نصفف .2012عام منذ الكربون من خالية مايكروسوفت من أزور سحابة كانت
 .المستقبل في ما مرحلة في المائة في 100و 2020 عام بحلول المائة في 60 إلى زيادتها الشركة تتوقع والتي المائية، والكهرباء الشمسية والطاقة الرياح
 وحتى إكسشينجو بوينت شير مثل العمل أعباء لتشغيل استدامة أكثر طريقة أزور يجعل مما جزء سوى ليست المتجددة الطاقة فإن لمايكروسوفت ووفقًا

 الطاقة بعض توفير يتم حيث الطاقة، كفاءة فهو اآلخر الجانب أما .المباني في التقليدية البيانات مراكز في تشغيلها من بداًل  والتخزين االفتراضية اآلالت
 .بها الخاص البيانات لمركز التحتية البنية وكفاءة التشغيلية الكفاءة بسبب األكبر الجزء توفير يتم ولكن المخصصة، أزور أجهزة كفاءة بسبب

 
 بيانات مراكز في تشغيلها مقابل أزور في التطبيقات لتشغيل البيئي والتأثير الطاقة واستهلك السحابية للحوسبة الكربون فوائد مايكروسوفت تقرير يقارن

 طاقة أيًضا تستخدم إنها بل (،العمل أماكن من أفضل المائة في 98 إلى تصل) فحسب الكربون استخدام في كفاءة أكثر ليست أزور أن فاتضح .المؤسسات
 في الدراسة تبحث .أزور في الطاقة من قدر أكبر تستهلك والتي للمؤسسة، المشتركة العمل أعباء لتشغيل المائة في 93 إلى المائة في 22 بنسبة أقل

 10000 فيه المستخدمين عدد يبلغ الذي ٢٠1٦ اكستشينج نظام استخدم المثال سبيل فعلى .وافتراضية مادية خوادم باستخدام والكبيرة الصغيرة التطبيقات
 بالنسبة أكبر فرقًا يحدث التطبيق فحجم .مايكروسوفت سحابة في التطبيق نفس من المائة في 81 بنسبة أكثر طاقة أوروبيين، بيانات مركزي عبر مستخدم

 والموضعية الصغيرة شيربوينت أنظمة لكن ،أزور من فقط المائة في 40و المائة في 22 بنسبة كفاءة أقل والمتوسطة الكبيرة فالتطبيقات لشيربوينت
 .المباني في المائة في 93 بنسبة أكبر طاقة تستخدم

 

 في 79و المؤسسة بيانات مركز في االفتراضية للخوادم المستوى رفيعة التطبيقات من المائة في 52 بنسبة الطاقة استخدام في كفاءة أكثر أزور حسابات
 التخزين أقراص من كفاءة أكثر المائة في 79و المخصص التخزين من المائة في 71 بنسبة كفاءة أكثر أزور وتخزين .المادية الخوادم من أفضل المائة

 .الكربون انبعاثات لخفض بالنسبة األرقام تتشابه كما .المباشر

 
 

How Microsoft is Keeping Its Cloud More Efficient Than Your Data Center (Branscombe, 2018).  :المصدر 

 

 
 

 

  كما. بأكملها دول وحتى والدول المحلية للمجتمعات الطاقة خيارات وتحسين العالم، حول المتجددة  للطاقة جديدة مشاريع وشركاؤها أبل تبني

  متنوعة مجموعة المشاريع هذه وتمثل. ذلك لوال موجودة تكن لم التي المرافق شركات مع جديدة إقليمية متجددة طاقة  مشاريع وتطور تنشئ

 وأنظمة الحيوي الغاز وقود خليا مثل الناشئة التقنيات إلى باإلضافة الرياح، ومزارع الشمسية المصفوفات ذلك في بما الطاقة، مصادر من

. الطاقة تخزين وتقنيات الدقيقة المائية الطاقة توليد  

  الطاقة توليد  من ميجاوات ٢8٦ مع ميغاواط  ٦٢٦ تبلغ توليد قدرة بإجمالي العالم،  حول المتجددة للطاقة تشغيليًا مشروًعا ٢5 حاليًا أبل وتمتلك

  حيث اإلنشاء قيد إضافيًا مشروًعا 15 لديها أن كما. واحد عام  في لها عدد أكبر وهو ،٢٠17 عام في اإلنترنت على الكهروضوئية الشمسية

 . منها  االنتهاء بمجرد دولة 11 في النظيفة المتجددة الطاقة توليد من جيجاوات 1.4 من أكثر توزيع سيتم

، خفضت جميع مشاريع الطاقة المتجددة التابعة لشركة آبل ٢٠14٪ من الطاقة المتجددة منذ عام 1٠٠بنسبة  أبل  تم تشغيل جميع مراكز بيانات

مليون طن   ٢,1في المائة من منشآتها في جميع أنحاء العالم ومنعت ما يقرب من  54بنسبة  (CO2s) انبعاثات غازات االحتباس الحراري

 ( ٢٠18. )غرفة األخبار، ٢٠11متري من ثاني أكسيد الكربون من دخول الغلف الجوي منذ عام  

 

 الحالة األولى: مايكروسوفت
 

 الحالة الثانية: أبل
 



 

المالية   ٢٠1٦والذي غطى سنة تقرير المسؤولية البيئية هذه بعض األمثلة المذكورة فيتها صديقة للبيئة؟ كيف تحافظ أبل على جعل مراكز بيانا 

   ووضحت ما قدمته لكل مركز من مراكز بياناتها.

 

الشمالية  مايدن ، كارولينا  
 

  ٢٠خدام صفيفين شمسيين بقوة إلى مئة في المائة باست  ٦٠يتم توليد استهلك الطاقة في مراكز بيانات مايدن بنسبة تتراوح من 
ميغاواط.  1٠ميغاواط وخليا وقود الغاز الحيوي بقوة  18ميغاواط وصفيف شمسي بقوة   

 
ميغاواط.  ٢٠شاركت أبل مع شركة المرافق المحلية ديوك إينرجي لبناء خمس مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة تبلغ   

  
مائي يتم تشغيله في الليل وفي األشهر الباردة في السنة. وإذا جمعت هذه   تستخدم مراكز البيانات مبردات هواء خارجية مع موفر

 المبردات مع تخزين المياه فيعني أنه إغلق المبردات في معظم الوقت.  
 

كاليفورنيا ، نيوارك  

  الوصول برنامج منوجملة  مباشرة عليها الحصول ويتم ،كاليفورنيا في الرياح مزارع من أساسي  بشكل الطاقة تصدير يتم

 .٢٠13عام  منذ المائة  في 1٠٠ بنسبة المتجددة بالطاقة تعمل المنشأة أن الرياح لطاقة الواسع التوافر يعنيو للوالية المباشر

 عام في اإلنترنت عبر مونتيري مقاطعة  في فلتس كاليفورنيا في ميغاواط 13٠ بقدرة الشمسية الطاقة مشروع يبدأ أن بمجرد

  في األخرىمنشآت أبل  إلى باإلضافة ، Newark بيانات مركز إلى مباشرةً  الشمسية الطاقة حقل  من الطاقةأبل  ستزود ، ٢٠18
 . الوالية

 ، أوريغون برينفيل
 

"مشروعين لتوليد الطاقة الكهرومائية الصغيرة" ، يتم تشغيلهما بواسطة   وذلك بـيتم تلبية احتياجات الطاقة لمركز البيانات جزئيًا 
. مليون كيلوواط / ساعة من الطاقة المتجددة سنويًا 1٢تولد المشاريع ووات الري المحلية. قن   

 

من ستة   ميغاواط 5٠ محفظة لشراء الطاقة من  Cypress Creek Renewables اتفاقية شراء طويلة األجل مع أبل وقعت

 .صفائف شمسية في والية أوريغون
 

والتي تقع على بعد أميال قليلة  ،Solar Star Oregon II PVمع ميغاواط  5٦بـ الطاقة اتفاقية شراء  أبلوقعت شركة  أخيًرا،
ساعة من  في ال مليون كيلوواط  14٠كان الموقع ينتج  ، ٢٠1٦من مركز البيانات. عندما تم تشغيله على اإلنترنت في نهاية عام 

 الطاقة المتجددة سنويًا.

 

 

 
Sun, wind and sea: Apple details data center renewable energy initiatives (Moss, 2017).  :المصدر 



 

 الحالة الثالثة: قوقل 

 

تعمل خوارزميات التعلم اآللي اآلن على تعديل  في مراكز بيانات قوقل دخل مرحلة جديدة.استخدام أبل للذكاء االصطناعي إلدارة كفاءة الطاقة 

قائم  والنظام المبني على العمل الذي أعلنت عنه قوقل مؤخًرا هو محرك توصية . وباستمرار في الوقت الفعلي تلقائيًا،إعدادات محطة التبريد 

   .باستقللية النظام الجديد بضبط التبريد الذكاء االصطناعي على

الفائدة اإلجمالية هي مجموع  وإلدارة مركز البيانات طاقة أكثر من المشغلين البشريين.  قوقل التعلم اآللي من يمكن أن توفر خوارزميات

  تُجري تعديلت دقيقة أكثر مما قد يقوم به البشر في العادة  فهي. بسيطة المستمرةات الهامشية من التعديلت الالمدخر

كل خمس دقائق يستطلع النظام آالف المستشعرات داخل مركز البيانات و. قوقل جود اآلن في عدد من مراكز بياناتنظام التبريد الجديد مو

  أحد مراكز بيانات  تلفضوابط والتوازنات هنا لذا فإن فرص هناك جميع أنواع الوبالطبع ويختار اإلجراءات المثلى بناًء على هذه المعلومات. 

 بسبب هذا منخفضة. قوقل

في   3٠اآلن توفيًرا في الطاقة بنسبة ويحقق نه جمع المزيد من البيانات. هذا النموذج أيًضا أفضل أل  تطور اآللي،مثل معظم نماذج التعلم و

 (. ٢٠18خي لمراكز البيانات )الردينوي ، ، مقارنةً باستخدام الطاقة التاريالمائة في المتوسط 

 

 
 

 الحالة الرابعة: هونغ كونغ 

 
 )شيء مقابل ال شيء( Hong Kong Broadband Network (HKBN)مبادرات الطاقة لشركة 

 خلفية  •

التزامها  إلى تقليل البصمة البيئية لشبكتها وعملياتها كجزء من  Hong Kong Broadband Network (HKBN) شركةتهدف 

 .باألعمال المسؤولة. أدركت الشركة أن تقليل انبعاثات الطاقة والكربون يمكن أن يساعد أيًضا في تقليل التكاليف

 النجاحات السريعة  •

وبالتالي تم إطلق  الطاقة؛كمصدر رئيسي الستهلك  HKBN تم تكليف تدقيق الطاقة لتحديد فرص محددة. تم تحديد مراكز بيانات

ورفع درجة حرارة الغرفة بشكل تدريجي لتقليل الطاقة اللزمة لتكييف الهواء. تمت   البيانات،في أحد أكبر مراكز  مخطط تجريبي

 .مراقبة أداء معدات الخادم عن كثب طوال الوقت لضمان بقاء جودة الخدمة متسقة

مناطق تكييف الهواء واإلضاءة    الزائدة وتقسيموإزالة األنابيب  الليد استبدال إضاءة الفلورسنت بمصابيحتضمنت التدابير اإلضافية 

 بحيث يمكن إغلق المناطق غير المستخدمة بسهولة أكبر. 

مما أدى إلى خلق   -٪( في العام األول ٢3بنحو الربع ) HKBNأدت هذه المبادرات معًا إلى خفض إجمالي استهلك الطاقة في  

 لمزيد من المبادرات عبر الشركة. قوة دافعةدعم داخلي 

 االستثمارات طويلة المدى •
 

ًصا  حدد التدقيق فرو. HKBNللطاقة عبر جميع عمليات  تفصيلي بتدقيق ٢٠15بدأت االستعدادات للمرحلة الثانية في أغسطس 

إضافية على مدى خمس سنوات من خلل وضع معايير قياسية ودرجة حرارة جديدة في   غكونغ مليون دوالر هون 3.5لتوفير 

بمبردات عالية الكفاءة ومواصلة تحديث اإلضاءة  بالسير، واستبدال مراوح تكييف الهواء التي تعمل خرىمراكز البيانات األ

 وتركيب أجهزة استشعار الحركة باألشعة تحت الحمراء.

تكلفة كبيرة لشركة متوسطة  وتعد هذه – غكون غمليون دوالر هون 1.74لغ إجماليه تطلب البرنامج استثماًرا رأسماليًا مقدًما يبو 

  Blue Sky Energy.في مبتكرة مع مستشار الطاقة المستقل التمويل الشراكة بالدفع المقدم وذلك ل HKBNولكن لن تقوم الحجم. 

حصة من مدخرات النفقات التشغيلية  سيحصل علىو( حصريًا CAPEXالنفقات الرأسمالية ) يمول االستشاري ذلك،بدالً من 

 "شيئ HKBNحيث يوفر لـ  ،الطرفينلكل حقيقيًا  ربًحايقدم هذا وهذا  ( على مدى فترة عقد مدتها خمس سنوات. OPEXالناتجة )

 . Blue Sky Energyمع تأمين تدفق دخل طويل األجل لشركة  -فرصة خالية من المخاطر  - مقابل ال شيء"

 



 

 حوار ألجل النجاح •

المواهب  وهذه األولويات هي أولويات واضحة للستدامة بدعم من اإلدارة العليا قبل المرحلة األولية من البرنامجأربع  HKBN حددت

عناصر أساسية": "االلتزام" و "الحساب" و "القطع"  4"بـتوجيه الزملء أو "المواهب" وقد تم  والبيئة والمجتمع والمشاريع االجتماعية

 وذلك للعمل كي يصبح المكتب صديقًا للبيئية. و "التواصل"

ويتسم التعاون الداخلي بأهمية حاسمة إلنجاح المبادرة. وأنشئت لجنة مشتركة بين اإلدارات لتثقيف الموظفين وإشراكهم في مجال  

 .االستدامة البيئية

والفرق الفنية في بناء الثقة وضمان  HKBN امةعند تجربة المعيار المعتدل لمركز البيانات الجديد، ساعد االتصال الوثيق بين استد

 .تحديد المشكلت المحتملة ومعالجتها في وقت مبكر

 

HKBN Energy Initiatives – 'Something for Nothing' – Sustainable Business HK.  :المصدر 
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